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Activiteit aanmaken in TicketWise 

Log in met de speciale inlogcode voor het activiteitbeheer van TicketWise. 

Klik om activiteitbeheer te openen op Kaartverkoop -> Activiteitbeheer 

 
 

Klik op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe activiteit te openen. 
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Tabblad Details 

Op het tabblad ‘Details’ worden de details aangaande de activiteit vastgelegd. 

Uitvoerende(n) - Voer de naam van de uitvoerende in (max.50 tekens) 

Titel-    Voer de titel van de activiteit in (max. 50 tekens). 

Titel -    OF de uitvoerende invullen is verplicht. 

Activiteitsoort-  Kies de bijbehorende activiteitensoort. 

Genres -  Kies het bijbehorende genre door op het mapje te klikken. 
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Planning - Bij het onderdeel planning wordt vastgelegd vanaf wanneer kaarten verkocht en/of zichtbaar mogen worden.  

Wanneer de zichtbaarheid en/of verkoopbaarheid op WEB staat, betekent dat ook automatisch zichtbaar en/of verkoopbaar bij BALIE en 

ADMINISTRATIE. Wanneer de zichtbaarheid en/of verkoopbaarheid op BALIE staat, betekent dat ook automatisch zichtbaar en/of 

verkoopbaar bij ADMINISTRATIE. Dit is dus hiërarchisch. 

Afbeelding - Het is mogelijk bij de activiteit een afbeelding vast te leggen, deze wordt getoond in de portal. Klik op ‘Klik hier’ om een afbeelding te 

selecteren. 
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Tabblad Promo details 

Op het tabblad ‘Promo details’ worden promotionele gegevens vastgelegd. 

  
 

Lay-out  - Selecteer de lay-out voor zowel de balie als webkaartje 

Teksten - Voer de gewenste tekst in. 
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Tabblad Activiteiten 

Op het tabblad ‘Activiteiten’ worden één of meerdere data behorende bij de activiteit vastgelegd. 

 
 

Datum - Klik op de + linksonder en kies in de kalender de speeldatum van de bijbehorende activiteit en klik op Ok. Wanneer geen datum 

gekozen is dan wordt de huidige datum gekozen. 
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Tijd** -   Vul de begin- en eindtijd in 

Pauze -   Vul pauzetijd en -duur in 

Opbrengstvestiging* - Kies opbrengstvestiging (de vestiging waar de financiële opbrengsten naartoe gaan) 

Opmerking -  Opmerking die specifiek voor deze activiteit geldt. Deze opmerking wordt getoond in de portal en op het kaartje (maximaal 44 

tekens). 

Locatie*-   Kies locatie 

Aantal kaarten* - Kies het aantal kaarten dat voor deze activiteit verkocht mag worden. 

Prijzen*-   Vul prijzen in. Dit doe je door op het grijze veld achter een prijssoort te klikken. 

   Bevestig de invoer met de ENTER-toets, anders worden de prijzen niet opgeslagen! 

Let op: het is voor iedere planningsfase verplicht om de bijbehorende prijzen in te vullen! Bij meerdere tabbladen zijn dat dus 

meerdere prijzen. Het tabblad dat lichtblauw gekleurd is, is het actieve tabblad. 

(*invullen verplicht 
**alleen begintijd is verplicht. Wanneer de eindtijd niet is ingevuld, maakt het systeem er automatisch 00:00 van.) 

Opslaan -  Klik hiervoor op de knop 'Opslaan' rechts bovenin in het scherm. Opslaan geldt voor ALLE tabbladen tegelijk. Het is dus niet nodig 

om op ieder tabblad afzonderlijk op de knop 'Opslaan' te drukken. 

Zet in verkoop-  Klik op 'Zet in verkoop'. Het wordt ten zeerste aangeraden om alle gegevens nogmaals goed te controleren voordat de activiteit in 

de verkoop wordt gezet. Nadat de activiteit in de verkoop staat, zullen wijzigingen in de activiteit drastische gevolgen kunnen 

hebben (bijv. prijswijzigingen en/of wijzigingen in tijd). 

Ben je aangesloten via je POI op TicketWise en heb je vragen? 

Neem dan contact op met je functioneel beheer.  


